
           

 

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 
Αγαπημένε μας Κώστα, 
 
Γι' αυτούς που αγαπήθηκαν η εξόδιος ακολουθία είναι μια τελευταία ευκαιρία αλήθειας. Ένα τελευταίο 
χνάρι στον κύκλο της ζωής. Τα ίχνη που προηγήθηκαν έμειναν βαθιά χαραγμένα στα αγαπημένα σου 
παιδιά Σοφία και Στέλιο, στους συναδέλφους σου, στους φίλους σου και κυρίως στους μαθητές σου! Είναι 
σπάνιο η θλίψη κι ο πόνος του θανάτου ν' αντικρίζονται από την καλοσύνη, τη στοργή, την απουσία 
εγωισμού και την ευθύτητα της ζωής που έφυγε! 
 
Έτσι έζησες, καλέ μας Δάσκαλε, έτσι ανάθρεψες τρεις τουλάχιστον γενιές μαθητών σου, έτσι μας 
παραδειγμάτισες με τον χαρακτήρα, την ακεραιότητα, την πυγμή σου και το κυριότερο, έτσι μας έδειξες 
πως στη ζωή η καλοσύνη, η πραότητα, η ανοχή δεν είναι μειονεκτήματα αλλά εκφράσεις ισχύος, 
σωφροσύνης και παιδείας! 
 
Εμείς οι παλαιότεροι σε γνωρίσαμε το 1955. Πέρασαν 63 χρόνια από τότε, που νέος δραστήριος και 
ρωμαλέος διέβης την είσοδον του Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα 
του καθηγητού σωματικής αγωγής και στη συνέχεια τα καθόλου εύκολα καθήκοντα του παιδαγωγού. 
 
Έκτοτε, η παρουσία σου παρέμεινε υπαρκτή και ουσιαστική για όλους μας, αποφοίτους, φοιτήσαντας και 
μαθητάς κι όχι μόνον του Ε.Ε.Α. αλλά και όλων των επομένων σχολείων που λειτούργησαν στον ίδιο χώρο. 
 
Ήσουν ο άνθρωπος που αγαπούσε όλα τα παιδιά που πέρασαν απ’ τα χέρια του σαν παιδιά του κι ο 
άνθρωπος που όλα αυτά τα παιδιά τον αγαπούσαν εξ ίσου. Κι αυτή η σχέση παρέμεινε και εξακολουθεί να 
παραμένει αναλλοίωτη και θα παραμείνει αναλλοίωτη εις το διηνεκές. 
 
Είμαστε πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί, εμείς που πικραθήκαμε από το ξαφνικό σου ταξίδι στούς 
Ουρανούς αλλά οι σκέψεις μας και η αγάπη όλων μας θα αποτελέσει την δική σου μοναδική και αντάξια 
συνοδεία στην τελευταία σου διαδρομή. 
 
Καλέ μας, αγαπημένε μας Κώστα, σύρε στο καλό. 
 
Κατ’ επιθυμία του επιτίμου Προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων και 
μαθητού σου Βασιλέως Κωνσταντίνου και δια λογαριασμόν του, καταθέτω στέφανον, με την ευχή όλων 
μας ο καλός Θεός να σε συνοδεύει από τούδε στην ζωή των Ουρανών. 
 


